Kraków, 4 stycznia 2012 r.

Projekty inwestycyjne przekraczające miliard złotych
Ponad 1,2 mld zł trafiło w ubiegłym roku do 22 spółek, które przy wsparciu NOBLE Securities, przeprowadziły w sumie 49
publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji.
2011 rok należał do bardzo udanych dla NOBLE Securities. Dom maklerski zrealizował dla swoich klientów 8 emisji akcji i 41
ofert obligacji na łączną kwotę przekraczającą 1,2 mld zł. W 2010 r. wartośd koordynowanych przez NOBLE Securities ofert
nie przekroczyła 500 mln zł. – Ponad 140%-owy wzrost wartości projektów zrealizowanych dla klientów NOBLE Securities w
ub. r. pokazuje, z jednej strony potrzeby finansowe spółek, które dzięki środkom od inwestorów realizują swoje strategie
rozwoju, z drugiej jest wyrazem zainteresowania inwestorów lokowaniem oszczędności w akcje i obligacje. – mówi Norbert
Kozioł Wiceprezes Zarządu NOBLE Securities. - NOBLE Securities daje możliwośd inwestowania w spółki z różnych branż
gospodarki, a oferowane oprocentowanie obligacji, sięgające nawet 11%, znacznie przewyższa to z lokat bankowych. –
dodaje Norbert Kozioł.
W 2011 roku NOBLE Securities, jako oferujący, zrealizował projekt IPO Kino Polska, która pozyskała 38 mln zł, a olbrzymie
zainteresowanie walorami Spółki pozwoliło przeprowadzid ofertę z ponad 90%-ową redukcją. Nadpopytem charakteryzowały
się również prywatne oferty akcji młodych, innowacyjnych spółek wprowadzanych na NewConnect, w tym m. in. Fluid,
Bloober Team czy Wind Mobile. Emitentami instrumentów dłużnych w projektach koordynowanych przez NOBLE Securities
były m. in.: Marvipol, Scan Development, Robyg, Sombelbank czy P.R.E.S.C.O. GROUP – Realizację projektu każdorazowo
poprzedza szczegółowa analiza kondycji finansowej spółki oraz, w przypadku emisji obligacji, jej zdolności do generowania
dodatnich przepływów finansowych pozwalających na wypłatę odsetek i wykup obligacji. – mówi Norbert Kozioł –
Zdecydowana większośd wyemitowanych za naszych pośrednictwem akcji i instrumentów dłużnych wprowadzana jest do ASO
NewConnect lub ASO Catalyst. – dodaje Norbert Kozioł. W br. dom maklerski zamierza nadal aktywnie działad w obszarze
bankowości inwestycyjnej. – Obecnie przygotowujemy cztery projekty emisji akcji oraz ok. dziesięciu ofert instrumentów
dłużnych – mówi Norbert Kozioł.
NOBLE Securities w 2011 roku, poza dużą aktywnością w zakresie bankowości inwestycyjnej, dynamicznie rozwijał również inne obszary
swojej działalności. W maju ub. r. oferta domu maklerskiego poszerzona została o platformę Noble Markets, dedykowaną inwestowaniu na
rynkach walut, towarów, akcji zagranicznych, indeksów giełdowych z całego świata oraz obligacji. Pod koniec minionego roku dom
maklerski umożliwił również inwestowanie w sztabki złota. Podczas dwóch subskrypcji, trwających półtora miesiąca, klienci Grupy weszli w
posiadanie ponad 240 kg złota inwestycyjnego. Aktywnośd NOBLE Securities dostrzeżona została również na rynkach organizowanych przez
Towarową Giełdę Energii, która wyróżniła dom maklerski dwoma nagrodami, nagrodą Platynowego Megawata za największą aktywnośd na
rynkach energii elektrycznej wśród domów maklerskich w 2011 r. oraz tytułem Maklera Roku za najwyższy poziom realizacji zleceo na
Rynku Praw Majątkowych w 2011 roku. W minionym roku NOBLE Securities rozbudował również sied oddziałów uruchamiając cztery nowe
Punkty Obsługi Klienta. Obecnie oferta NS dostępna jest w 19 POK-ach zlokalizowanych w takich miastach Polski jak: Kraków, Warszawa,
Wrocław, Poznao, Rzeszów.
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